
 

 

 
 

 

 
 



 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ - สงิคโปร ์- น ำ้พุแหง่ควำมม ัง่ค ัง่ - เมอรไ์ลออน พำรค์ - กำรเ์ดน้ส ์บำย เดอะ เบย ์- มำรนีำ่เบย์

แซน - ชมโชวน์ ำ้พแุสงสเีสยีง Spectra Light & Water Show (-/L/D)  

06.30  คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั ้น4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน 
SINGAPORE AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
 

 

 
 
09.45  เหนิฟ้ำสู ่สนำมบนิชำงฮ ีโดยสำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES  เทีย่วบนิที ่SQ973  

 (สำยกำรบนิสงิคโปรอ์ริไ์ลนม์บีรกิำรอำหำรรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

13.15  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตชิางฮ ีประเทศสงิคโปร ์(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรุณาปรับ
เวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระ  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสงิคโปร ์น าท่านชม "ซนัเทคซติี"้ ตกึ 5 หลัง ที่ออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้" 
ประหนึ่ง อุง้มอืมหีา้นิ้วเรยีงราย พรอ้มทัง้เยีย่มชม "น ำ้พุแหง่ควำมม ัง่ค ัง่" หรอื Fountain of Wealth อันเป็น

หนึง่ในสญัลกัษณ์แหง่โชคลาภของประเทศสงิคโปรท์ีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศเล็กๆ แหง่นี้ตอ้งแวะมารับพลัง

น ้าแห่งความร ่ารวยเสมอไป ซึง่น ้าพุ ณ ทีแ่ห่งนี้ยังไดรั้บการบนัทกึวา่ในกนิเนสบุ๊คเมือ่ปี 1998 เป็นน ้าพุทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในโลก ในแง่ของความเชือ่เรือ่งโชคลาภ ซนิแสฮวงจุย้ทัง้หลายบอกเป็นเสยีงเดยีวกันวา่ เจา้ตัววงแหวนทีม่นี ้าพุ่ง

ออกมาเขา้สูใ่จกลางน ้าพุ มคีวามหมายเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของชวีติและความมั่งคัง่ การทีน่ ้าพุ่งเขา้ตรงกลางดา้น
ในคอืการกกัเก็บความมั่งคั่งของตัวตกึ SUNTEC CITY โดยสายน ้าประหนึง่ความมั่งคั่งทีไ่หลมารวมกัน อันเป็นทีม่า

ของชือ่ “น ้าพุแหง่ความมั่งคัง่”กลา่วกันวา่ ใครทีม่าเยอืน SUNTEC CITY แลว้ไดม้าเดนิรอบน ้าพุแหง่นี้สามรอบโดย
เอามอืแตะทีน่ ้าพุไวต้ลอดเวลาจะไดรั้บพลังน ้าแห่งโชคลาภและความโชคดี หรอืร ่ารวยตลอดปี อกีทัง้น ้าพุทีน่ี่นัน้มี

ลกัษณะทีแ่ตกตา่งจากน ้าพุทีอ่ ืน่น่ันคอืน ้าพุทีน่ีจ่ะไหลลงซึง่โดยปกตแิลว้น ้าพุทีอ่ ืน่ๆ มักจะมทีศิทางพุ่งขึน้ 

 



 

 
 

จากนัน้น าทา่นถ่ายรูปคูก่ับ เมอรไ์ลออน พำรค์ สญัลักษณ์ของการทอ่งเทีย่วประเทศสงิคโปร ์สามารถถ่ายรูป โรง
ละครเอสพนาเนดทีส่วยงามแปลกตา ซึง่มลีักษณะคลา้ยกับเปลอืกทเุรยีนขนาดยักษ์ ววิสงิคโปร ์ฟลายเออร,์ มาริ

น่า เบยแ์ซนด ์
 

 
น าทกุทา่นชม กำรเ์ดน้ บำย เดอะเบย ์“GARDEN BY THE BAY”ใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะ
สงิคโปร ์ใหท้า่นไดช้ืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องแหง่ชาตขิอง Marina Bay 

บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super Tree คู่ทีม่ ี
ความสงูเขา้ดว้ยกนั มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึน้50 เมตร บนยอดของ Super Tree 

สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ และยังมโีซนของโดมจัดสวนจะแบง่เป็นสองเรอืนหลักๆ 
ซึง่แบ่งโดยอุณหภูมทิีต่น้ไมต้อ้งการดังนี้ Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และCloud Forest (ชวีภาพแบบ

ชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิชม (ไมร่วมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest) โดยแตล่ะเดอืนจะมี

การจัดแสดงทีต่า่งตา่งกนัออกไป 
เย็น บรกิำรอำหำร ณ ภตัตำคำร (2) 

 



 

 
 

จากนัน้น าทา่นชม  มำรนีำ่ เบยแ์ซนด ์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีส่ดุในสงิคโปร ์ มารน่ีา เบยแ์ซนด ์ประกอบไปดว้ยหอ้งพัก

กว่า 2,500 หอ้งโรงแรมยังมไีฮไลทค์อื The Sands Sky Park ตัง้อยู่ชัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ตกึ) เป็น

สถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยูบ่นอาคารทัง้ 3 แซนดส์กายพารค์นี้ถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก 
มพีื้นทีก่วา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่ีความสงู 200 ม. บนสวน ไดรั้บการตกแต่งอย่าง

สวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอกี 650 ตน้   มรีา้นอาหารทีห่รูหรา The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา 
เบยแ์ซนด ์คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่   ในตัวอาคารอันโอ่อ่าอันหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไป

ดว้ยเกมสก์ารพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักทอ่งเทีย่ว สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมสห์ลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนัน
มากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยังมรีา้นคา้ปลกี 

และภัตตาคารมากมาย  

 

 



 

 
 

(หมำยเหตุ : ตำมกฎหมำยของประเทศสงิคโปร ์ทำ่นทีจ่ะเขำ้สถำนคำสโิน ตอ้งแสดงพำสปอรต์และหำ้ม

เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 21 ปีเขำ้ กำรแตง่กำย สุภำพบุรุษหำ้มใสก่ำงเกงขำส ัน้ สุภำพสตรใีสชุ่ดสุภำพ  และหำ้ม

สวมรองเทำ้แตะ)  
 

 

และนอกจำกหำ้งแหง่นีจ้ะมสีนิคำ้แบนดเ์นมมำกมำยแลว้
น ัน้ ยงัมขีนมของฝำกมำกมำยใหท้ำนไดช้อ้ปป้ิงกนัอยำ่งเพลนิ

เพลนิ และทีพ่ลำดไม่ได้เลยน ัน้คอื “IRVINS SKIN FISH & 
POTATO CHIPS” ทีเ่ป็นขนมทีม่ชีือ่เสยีงอยำ่งมำกในสงิคโปร ์

โดยจะมที ัง้หมด 3 รสชำตคิอื รสหนงัปลำไขเ่ค็ม รสมนัฝร ัง่ไข่

เค็ม และมนัฝร ัง่รสชำตแิบบออรจินิลั ท่ำนใดทีม่ำสงิคโปรไ์ม่
ควรพลำด  

 
 

 

ส าหรับนักชอ้ปป้ิงทั ้งหลายสามารถเลือกซื้อสนิคา้ยี่หอ้ดังๆ ไดม้ากมายอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, 
Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยทีทุ่กท่านสามารถชมววิ เมอรไ์ลออ้น, สงิคโปร์ไฟลเออร์, ตกึแอสพลา

นาด และบรเิวณ อา่วมารน่ีาเบย ์จากมมุมองทีแ่ตกตา่ง ซึง่สวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก พรอ้มทัง้เพลดิเพลิน
ไปกับโชว ์Spectra light & Water Show ซึง่เป็นโชวส์ุดอลังการทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจใหก้ับนักท่องเทีย่วทีไ่ดม้า

เยือนสงิคโปร์ คือการแสดงโชว ์Light & Water Show เป็นการแสดง แสง ส ีเสยีง และ สายน ้า ที่ใหญ่ที่สุดใน
ตะวันออกเฉียงใต ้ณ ลาน PROMANADE รมิปากอ่าวมารน่ิา ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND (กำรแสดงเร ิม่ 

20.00 น. งดกำรแสดงในกรณีทีฝ่นตก หรอืมกีจิกรรมของทำงหำ้ง)   

พกัที ่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

 
 

 



 
 

วนัทีส่อง อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรย์นูเิวอรแ์ซล และ ซ ีอควำเรยีม ตำมอธัยำศยั (B/-/-) 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

หลังอาหารเชา้หัวหนา้ทัวรพ์าท่านสู ่เกำะเซ็นโตซ่ำ ดว้ยรถไฟฟ้า หรอื TAXI แลว้แต่ความตอ้งการของทา่น หาก
ทา่นไมต่อ้งการทอ่งเทีย่ว ณ เกาะเซ็นโตซา่ หัวหนา้ทวัรจ์ะใหค้ าแนะน าในการทอ่งเทีย่วแกท่า่นเชน่เดยีวกนั 
 

 
 

(ไม่รวมคำ่เขำ้ เครือ่งเลน่ หรอืโชวต์ำ่งๆ และคำ่เดนิทำงไป-กลบั และไม่มไีกดบ์รกิำร) (ค ำแนะน ำ : ควร

พกนำมบตัรของโรงแรมไปดว้ยเพือ่ควำมสะดวกในกำรเดนิทำงกลบัโรงแรม) 
 

เกำะเซ็นโตซ่ำ หรอื เกาะมหาสนุก เมือ่ก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมือ่ครัง้ยังตกเป็นอาณานคิมของประเทศ
อังกฤษ ปืนใหญ่ทีเ่มือ่ก่อนเคยใชก็้เป็นจัดแสดงโชวท์ีน่ี่ คอื ฟอร์ดซโิลโซ่ (Fort Siloso) ในต่อมาทางรัฐบาลได ้

สรา้งขึน้มาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วระดบัโลก ภายในเกาะเซ็นโตซา่มขีนาด 5 ตารางกโิลเมตร ภายในเกาะถูกจัดใหม้ี

สถานที่ส าหรับท่องเที่ยวหลายที่ ที่สามารถน่ังรถรางฟรีภายในเกาะเชือ่มต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น 
Universal Studio, Images Of Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM โลกใต ้

น ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้และอืน่ๆอกีมากมาย 
ทา่นสามารถเลอืกสนุกไปกับ ยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ“ Universal Studio of Singapore (คำ่บตัรเขำ้ชม ทำ่น

ละ 1,975 บำท **หรอืรำคำ ณ ปัจจุบนั**) มี
ทั ้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. 

(เล่นกีร่อบกีไ่ดต้ามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ  

สงิคโปร ์ในพื้นที ่49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า ราย
ลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ท 

หอ้งพักกวา่ 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาว
ทีห่ลากหลายรูปแบบ มทีัง้ยังม ี คาสโินเปิดบรกิาร

ตลอด 24 ชั่ วโมง ตั ้งอยู่ที่ โรงแรม  Crockford 

Tower  
1) Transformers The Ride 3D The Ulitmate3 D 

Battle และ Battle star Galactica เครือ่งเล่นรถไฟ
เหาะตลีงัการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก   

2) Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุุษ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านก าลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง 

Madagascar   

 



 
4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบตัขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี ่  
5) Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชือ่ดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ ท่านจะตืน่เตน้

ประทบัใจไมรู่ล้มื  

6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี   
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของ

จักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  
  

 
  

หรือเลือกเที่ยวชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าใน ชื่อ 

S.E.A. Aquarium จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูก ออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ต ้
น ้าเพลดิเพลนิเต็มทีก่บับรรยากาศ ใตท้ะเลทีส่วยงาม  

 **อสิระมือ้อำหำรกลำงวนัและมือ้อำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่ว** 
พกัที ่ FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำม วดัเจำ้แม่กวนอมิ - วดัพระเขีย้วแกว้ - ฮำจเิลน - ชอ้ปป้ิงออรช์ำรด์ - น ำ้ตกในรม่ THE RAIN VORTEX - 

สนำมบนิชวงก ี- กรุงเทพฯ (B/L/-) 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

น าทา่นเดนิทางเขา้ สกักำระเจำ้แมก่วนอมิ ที ่วดัเกา่แก ่และศักดิส์ทิธิ ์ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของคนสงิคโปรเ์พื่อ
เป็นสริมิงคลแกท่กุทา่น จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ชม วดัพระเขีย้วแกว้ วดันี้ถกูสรา้งขึน้มาเมือ่ไมน่านมานี้ดว้ยทนุ

สรา้งกวา่ 53 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์ัง ดา้นในจะม ี4 ชัน้ แบ่งเป็นโซน

ต่างๆ เกีย่วกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ที่ชัน้ 4 เป็น พระบรมสารีริกธาตุส่วนฟันของพระพุทธเจา้ ใหไ้ด ้
สักการะ เชญิท่านเดนิเที่ยว

ชมอาคารบา้นเรือนของชาว
จี น ที่ ยั ง ค ง ค ว า ม เ ป็ น

เอกลักษณ์ ในย่าน  CHINA 

TOWN บั น ทึ ก ภ า พ
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พ ร อ้มมีข องฝ ากที่ ร ะลึก
มากมายใหเ้ลอืกซือ้หากนั   

 



 
 

จากนัน้น าทา่นถ่ายรูปสู ่ฮำจเิลน เป็นถนนเล็ก ๆ แห่งนงึในสงิคโปร ์ซึง่เต็มไปดว้ย ช็อปรา้นคา้ รา้นอาหาร ทีม่รีวด

ลายสสีัน มากมาย มมีุมต่าง ๆ ใหท้่านไดถ้่ายรูป รา้นแต่ละรา้นก็จะออกแบบตกแต่งกันอย่างเต็มทืท่ัง้ภายในและ

ภายนอก รวมถงึบอาคารบา้นเรือทีจ่ะมรีูปทรงคลา้ย ๆ ปีนัง สไตลช์โินโปตกุรสี นักท่องเทีย่วทัง้ชาวสงิคโปร ์และ
ชาวไทยก็จะมาถา่ยภาพแถวนี้กนั ถอืวา่เป็นจดุไฮไลทข์องสงิคโปร ์

 

 
 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร...พเิศษ เมนูขำ้วมนัไกต่น้ต ำหรบั BOON TONG KEE (5) 

จากนัน้ใหท้่านอสิระกับการชอ้ปป้ิงเดนิเลอืกชมสนิคา้ทันสมัยทีถู่กใจ พรอ้มชมสนิคา้ อเิล็กทรอนิกสค์อมพวิเตอร ์
กลอ้งถา่ยรูป กลอ้งวดีโีอและของเลน่เด็ก ณ บรเิวณย่านชอ้ป ป้ิง ORCHARD ROAD ถนนทีท่กุๆคนทีม่าสงิคโปร์

ตอ้งเดนิชมและซือ้สนิคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ตา่งๆถนนออรช์ารด์จัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะวา่มี

ศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่เรยีงราย สองฝ่ังถนนอาทเิชน่ หา้ง  TAKASHIMAYA, ISETAN, 
TANG และอืน่ๆอกีมากมาย  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 (หวัหนำ้ทวัรม์กีำรนดัหมำย กรุณำตรงเวลำ เพือ่ประโยชนข์องสมำชกิสว่นรวม ในกรณีทีท่ำ่นสมำชกิมำ
หลงัเวลำนดัหมำย หวัหนำ้ทวัรจ์ะใชว้จิำรณญำณในกำร เดนิทำงน ำคณะสว่นรวม เดนิทำงสูส่นำมบนิ)  
 

น าท่านเช็คอนิทีเ่ทีย่วใหม่ล่าสดุทีต่ัง้อยู่ภายในสนามบนิบนิชางง ีน ำ้ตกจเีวล หรอื THE RAIN VORTEX เป็น

น ้าตกอนิดอร์ทีส่งูทีสุ่ดในโลกถงึ 130 ฟุต ภายในยังสรา้งสวนจัดสรรคแ์ละน ้าตกอนิดอร์อย่าง The Rain Vortex  
ซึง่ถอืเป็นน ้าตกอนิดอรท์ีส่งูทีส่ดุในโลกไวใ้นสนามบนิ โดยใชน้ ้าหมุนเวยีน 50,000 ลติร หรอืประมาณน ้าในสระวา่ย

น ้ าขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระเลยทีเดียว นอกจากน ้ าตกอินดอร์นี้แลว้ ยังมีส่วนของสวนที่อยู่ใน

สถาปัตยกรรมทรงกลมอยา่ง Canopy Park ทีเ่ต็มไปดว้ยสวนดอกไมแ้ละพันธุไ์มน้านาชนดิสดุร่มรืน่และโมเดริน์ราว
กับอยู่ในยานอวกาศ โดยเฉพาะสะพาน Canopy ซึง่มคีวามยาวถงึ 164 ฟุต มทีางเดนิตาขา่ยใหส้ามารถชืน่ชมกับ

ไมใ้หญ่ทีอ่ยู่ในสวนนัน้ไดภ้ายใตก้ารออกแบบใหเ้ป็นดั่ง ‘เมอืงในสวน’ นอกจากนี้ยังมรีา้นขายสนิคา้และรา้นอาหาร
มากถงึ 280 รา้น ในพืน้ที ่10 ชัน้ โดยม ี5 ชัน้ทีอ่ยูเ่หนอืพืน้ดนิ และอกี 5 ชัน้อยูใ่ตพ้ืน้ดนิอกีดว้ย 

 

 
 

18.45    น าทา่นเหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ สำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ978  

 (สำยกำรบนิสงิคโปรอ์ริไ์ลนม์บีรกิำรอำหำรรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
20.10   เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

*************************************************************** 
 

 
 

 

 
 

 

 
** หำกทำ่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท ำกำร ออก 

ต ัว๋เนือ่งจำกสำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

ขอบพระคณุทกุทำ่นทีใ่ชบ้รกิำร ** 

 



 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทำ่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(อำยไุมเ่กนิ 8 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ รำคำไมร่วมต ัว๋ 

04 – 06 มกรำคม 2563 11,999 10,999 4,000 9,999 

09 – 11 มกรำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

10 – 12 มกรำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

11 – 13 มกรำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

16 – 18 มกรำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

17 – 19 มกรำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

18 – 20 มกรำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

31 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

01 – 03 กมุภำพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

06 – 08 กมุภำพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

07 – 09 กมุภำพนัธ ์2563 13,999 12,999 4,500 11,999 

08 – 10 กมุภำพนัธ ์2563 14,999 13,999 4,500 12,999 

15 – 17 กมุภำพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

20 – 22 กมุภำพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

21 – 23 กมุภำพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

22 – 24 กมุภำพนัธ ์2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

27 – 29 กมุภำพนัธ ์2563 11,999 10,999 4,000 9,999 

28 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

07 – 09 มนีำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

12 – 14 มนีำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

13 – 15 มนีำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

14 – 16 มนีำคม 2563 12,999 11,999 4,000 10,999 

19 – 21 มนีำคม 2563 13,999 12,999 4,500 11,999 

20 – 22 มนีำคม 2563 13,999 12,999 4,500 11,999 

21 – 23 มนีำคม 2563 13,999 12,999 4,500 11,999 

26 – 28 มนีำคม 2563 13,999 12,999 4,500 11,999 

27 – 29 มนีำคม 2563 13,999 12,999 4,500 11,999 
 

** รำคำเด็กอำยุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บำท**  

***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่  
และหวัหนำ้ทวัรท์ำ่นละ  1,200 บำท/ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

** ในกรณีหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่นเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกั ** 
 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กัทีอ่ำจะมกีำรสลบัปรบัเปลีย่น 
ขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสมเป็นหลกัโดยจะค ำนงึถงึผลประโยชนข์องลูกคำ้เป็นหลกั 

กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวน ดงักลำ่ว บรษิทัฯ  
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

 



 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ              คา่จา้งมัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่

ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณำสอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัรก์อ่นกำร
ใชบ้รกิำร) 

คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าจ านวน 5,000 บาท เพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ

ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้า่ยจรงิ
จากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจอง

ทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

 
เง ือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วัน

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกัน

ทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนด

จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะสงิคโปร ์มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ ์หมากฝร่ัง บหุรี ่ทกุชนิดเขา้ประเทศ ผูท้ีฝ่่าฝืนหากเจา้หนา้ทีต่รวจพบจะถูกจับ
ปรับในอตัราทีส่งูมาก ส าหรับ บหุรี ่สามารถไปซือ้ทีร่า้นคา้สะดวกซือ้บนเกาะสงิคโปรไ์ด ้  

 

******************************************************** 
 


